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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -م ايرانپروژه اتمي رژي

  
  متقابل ی هسته ای هاني در مورد تضمسی و فرانسه در پاررانی ای دور گفتگو هانياول

   ٢٠٠۴ دسامبر 17 - ١٣٨٣ آذر 27ه جمع
 رانیا از سه کار گروه توافقات یکی به عنوان ی هسته ای شرکت در کارگروه تخصصی برارانی اندگانینما

 خود را آغاز ی دور مذاکرات تخصصني بروکسل اولري اخی های رفته اند تا بعد از هماهنگسیو اروپا به پار
 . کنند
در :  مهر افزودی مطلب به خبرنگار خبرگزارنی ضمن اعالم ای منبع آگاه مسوول در پرونده هسته اکی

 و یاسي سني و همچنسي انگلتي به طرفی و اقتصادی فنی های که هنوز دو کارگروه همکاریحال
 نکرده اند، بر اساس ی خود را قطعی نشست تخصصني اولقي آلمان زمان دقتي به طرفیتيامن

 دور نشست ني اولیالدي می و آغاز سال نوسمسی قبل از کری اسالمی و اعالم جمهوراستدرخو
 . خواهد شد آغازسی از عصر امروز در پاری هسته ایهای همکاری کارگروه تخصصیبحث و بررس

 ی در مباحث هسته اژهی را بویري تاخچي کرده بود که هدي بروکسل تاکري در نشست اخرانیا:  گفتیو
 متی عزسی به پاری غالب فنکردی از کشورمان با رویاتي انجام شده هی و لذا طبق هماهنگردی پذینم

 ذکر شده در ی هانيز تضم اني طرففیکرده است تا با آغاز گفتگو ها در مرحله اول انتظارات و تعار
 . مشخص شودسیتوافقنامه پار

 یبرا" یني عنيتضم" در خصوص بحث ني طرفهي اولفی و تعارري تفسنکهیبعد از ا:  مقام ادامه دادنیا
 ی و انتقال تکنولوژرانی حق ادیي تایاروپا برا"  محکمنيتضم" و رانی بودن چرخه سوخت ازيصلح آم
 التيتعط پردازند تا بعد از ی مفی تعارنی را به مطالعه ایدت مشخص شد، هر دو طرف میهسته ا

 .  را آغاز کنندی مرحله دوم مذاکرات کارگروه هسته اهیژانو
 ی نقش برجسته ترسی پارري در مذاکرات اخی فعال در پرونده هسته ای فنتهي شود که کمی مگفته

 . استافتهی
  

 سازي شد   م تعليق غنيصدور بيانيه بروکسل؛ اتحاديه اروپا خواستار تداو
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 مصوبات نشست بروآسل، خواستار تداوم تعليق   اي موسوم به بيانيه  اتحاديه اروپا با صدور بيانيه
 سازي اورانيوم از سوي ايران شد؛   غني

ساعتي پيش در مقر اتحاديه در اين بيانيه آه ) ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
اروپا مايل به تقويت همكاري سياسي و اقتصادي با ايران است : اروپا در بروآسل صادر شد، آمده است

بشر   اما اين همكاري مشروط به اتخاذ مواضعي روشن در مورد مسائل ديگري مانند تروريسم و حقوق
 .است

 در ايران، نگراني اروپا را برانگيخته و تهران بايد وضعيت تروريسم و حقوق بشر: افزايد  اين بيانيه مي
 .هايي را هم در خصوص پروژه صلح خاورميانه اتخاذ آند  عالوه بر اين دو موضوع سياست

نامه پاريس بين تهران با پاريس، لندن و   سازي را امري اساسي براي توافق  اين بيانيه، تداوم تعليق غني
 .برلين ذآر آرده است

نويس متني آه امروز  در پيش) جمعه(ي اروپا امروز  زارش خبرگزاري فرانسه، رهبران اتحاديهبر اساس گ
هاي  نگراني”در بروآسل ارايه شد، اعالم آردند، آمادگي دارند در صورتي آه ايران آنچه آنها ) جمعه(

 اين آشور را شان با دانند، را رفع آند، روابط سياسي و اقتصادي مي“ مربوط به تروريسم و حقوق بشر
 . افزايش دهند

به نقل از خبرگزاري فرانسه، رهبران اين اتحاديه همچنين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شان براي امضاي  سازي اورانيوم بر هدف ضمن تقدير از توافق ايران براي به تعليق در آوردن فعاليت غني

 . ندتوافق تجاري و همكاري با تهران تاآيد آرد
هاي  نويس اين متن آمده است، اين مقامات همچنين بر آمادگي اين اتحاديه براي بررسي راه در پيش
هاي  ي بيشتر همكاري سياسي و اقتصادي با ايران، به دنبال اقدام ايران براي بررسي ديگر حوزه توسعه

 . نگراني اين اتحاديه تاآيد آردند
 مبارزه با تروريسم، حقوق بشر و رويكرد ايران به روند صلح هاي شامل اين حوزه: افزايد اين متن مي

  .خاورميانه است
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  را امضاء کرد اي درسازمان سريبوش قانون اصالحات فراگ
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 .  کشور امضا کردنی ای جاسوس قانون انجام اصالحات همه جانبه را در سازمانکای جمهور آمرسيرئ
 فرانسه، جرج بوش با اصالحات همه جانبه در سازمان ی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 .موافقت کرد" ايس "کای آمریاطالعات مرکز
 کرد ی محی تصرشي سال پ60 ازحدود اي را که برانجام اصالحات گسترده درسازمان سی قانونبوش

 سپتامبر در 11 شد که به بروز حوادث ی بزرگی های که باعث ناکامییاف هاباهدف برطرف کردن شک
 . منجر شد، امضا کرد2001سال 
 تر و کپارچهی ما ی دستگاه اطالعاتدی قانون جدنی قانون گفت براساس انی ای درمراسم امضابوش

 خود که همان تیمامور ما را قادر خواهد کرد تا یهماهنگ تر و کارامد تر از گذشته خواهد شد به گونه ا
  .مي را به نحو احسن انجام دهکاستی از مردم آمرتیحما
 نی ای و به مجلس سنابی را تصوی آرا طرحتی اکثرراباي اخکای آمرندگانی ذکراست مجلس نماانیشا

 کشور نی ای اطالعاتیها  سازمانی برایدی آن، ساختار جدیی نهابیکشور فرستادند که در صورت تصو
 کایمر آی داخلی اطالعات جاسوسی برادی جدیی اجراری مدکی ی که شامل معرفشود یته مدر نظر گرف

 کشور نی در ایستی از وقوع حمالت تروریريشگي جهت مبارزه و پسمی مرکز ضد ترورکی سيو تاس
 . است
 بی به تصوی را در حالکای آمری اطالعاتستمي اصالح سحهی الی اساسی در اقدامکای آمری سنامجلس
 جمهوربرسد سي رئی به امضادی و بادي رسندگانی مجلس نمابی از آن به تصوشي پحهی النیند که ارسا

 .  کندداي پییتا به عنوان قانون جنبه اجرا
 کای به آمریگری دیستی از حمله تروریري که هدف از آن جلوگکای آمری اطالعاتستمي اصالح سحهیال
 ی را2 موافق در برابری را89 قاطع تی، با اکثر است2001 سپتامبرسال 11یستی حمالت تروررينظ

 .دي رسبیمخالف، به تصو
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  هاى دخالت ايران در اوضاع سياسى عراق زمينه
   ٢٠٠۴ دسامبر 18 - ١٣٨٣ آذر 28ه شنب:رادیو آلمان

ر روند انتخابات در عراق آماآان يكى از مسائل حساس تالش جمهورى اسالمى ايران براى تاثيرگذارى ب
 .هاى گروهى است و مورد توجه رسانه

 ٢٢٨اين ليست .  است اتحاد شيعيان در عراق اخيرا ليستى از آانديداهاى مورد نظر خود را منتشر آرده
با . دحال آنكه اسم عبدالعزير الحكيم در رده نخست اين ليست مشاهده ميشو. نفر را شامل مىشود

توجه به اآثريت شيعه مذهب عراق، به نظر ميرسد آه حكيم به مهمترين چهره سياسى عراق بدل 
 . شود

ترين روابط را با آيت    سال سن دارد، يكى از رهبران شيعه عراق است آه گسترده۵٠حكيم آه حدودا 
شوراى عالى انقال : خبر ميافزايدروزنامه اينترنشنال هرالد تريبون، ضمن انتشار اين . ها در ايران دارد اهللا

اين در حالى است آه سازمان اطالعات آمريكا . ب اسالمى عراق توسط حكيم در ايران تاسيس شد
مدعى است آه اين حزب با آمك مالى قابل مالحظه جمهورى اسالمى ايران و در ارتباط با سازمان 

 . امنيت ايران تشكيل شده است
اى سنى مذهبى همچون اردن و عربستان سعودى يقين دارند آه قدرت اياالت متحده آمريكا و آشوره

گيرى حكيم و پيروانش در عراق عمال در چارچوب منافع ايران صورت ميگيرد و جمهورى اسالمى ايران از 
اين در حالى است آه . اين طريق ميكوشد تا نقش بيشترى در فضاى سياسى آينده عراق برعهده گيرد

يز از قدرت گيرى شيعيان و بويژه نفوذ جمهورى اسالمى ايران در آن آشور سنيهاى ساآن عراق ن
اين نگرانى نيز وجود . حتى اين احتمال ميرود آه بسيارى از سنيان انتخابات را تحريم آنند. هراس دارند

 . دارد آه گزينش يك قدرت شيعى طرفدار ايران، به آتش يك جنگ داخلى در اين آشور دامن زند
لى است آه غازى ياور، رئيس جمهور دولت موقت عراق آه شيخى سنى مذهب است و در اين حا

ملك عبداهللا دوم، پادشاه اردن هفته گذشته نسبت به تالشهاى ايران براى دخالت در امور داخلى عراق 
اند آه جمهورى اسالمى ايران از نيروها و گروههاى شيعه  اينان مدعى شده. ابراز نگرانى آرده بودند

غازى ياور حتى مدعى شده بود آه ايران بيش از يك ميليون نفر را براى تاثير . اق حمايت مالى ميكندعر
اين در حالى است آه . گذارى بر انتخابات عراق از مرزهاى مشترك خود به عراق اعزام داشته است

ن افراد وابستگان مقامات دولتى عراق و همچنين نيروهاى آمريكايى مستقر در عراق بر اين باورند آه اي
خانواده شيعيان عراق بوده آه زمانى زير فشار صدام حسين ناگزير زادگاه خود را ترك گفته و اآنون بار 

 .ديگر به عراق باز ميگردند
وى در گفتگويى اعالم آرده بود آه . اما اينكه مواضع سياسى حكيم آدام است، هنوز روشن نيست

حانيون در اين آشور نيست و به گمان وى آنترل روحانيون بر خواستار آسب مقامهاى دولتى توسط رو
از آن گذشته . ها اوضاع سياسى عراق ميبايست از طريق مساجد صورت گيرد و نه از طريق وزارتخانه

حكيم مدعى شده است آه وى به ايران احترام ميگذارد ولى سياستى مستقل از ايران و دولتمردان 
 . ايران دارد

ميبايست از ياد برد آه شيعيان عراق عموما عرب هستند و همواره در آل تاريخ پس از از جانب ديگر ن
از . اند اسالم با ديگر آشورهاى عربى براى جلوگيرى از تالشهاى گسترش طلبانه ايران همكارى داشته
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آن گذشته نميبايست فراموش آرد آه دهها هزار از شيعيان عراق در جنگ هشت ساله عليه ايران 
  .اند  داشتهحضور

  
  شود؟ ی مروزي تهران در انتخابات عراق پایآ: میتا
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 یبه بررس"  خواهد شد؟روزي تهران در انتخابات عراق پایآ" اول خود را با عنوان تري تمی تاییکای آمرمجله
 از جهات رانی کرده است که ا موضوع را مطرحنی انتخابات در عراق اختصاص داده و ای برگزارتيوضع

 . متعدد در عراق نفوذ دارد
 در عراق ی انتخاباتی روز چهارشنبه رقابت ها،ییکای مجله آمرنی مهر و به نوشته ای گزارش خبرگزاربه

 عضو مجلس 275 شده خود را در قالب ی معرفی حزب درصدد هستند که اعضا80 از شيآغاز شد و ب
 نی شود، به انتخاب مهمتری در عراق محسوب می نشانه دموکراسني اول انتخابات کهنیا.  کنندیمعرف

 سه ندهی رسد مردم عراق در سال آی راستا به نظر منیدرا.  عراق منجر خواهد شدندهیارکان دولت آ
 .  بروندی رای صندوق هایبار به پا

 
 ستیاما ترور. ابدیود  کشورشان بهبیتي امنتي مذکور وضعی که با انجام پروسه هادوارندي ها امیعراق
 را مورد ی و سنعهي مختلف شی حمالت گروههانی انجام داده اند و اري اخی که در روزهای با حمالتیها

 . هدف قرار داده است، نشان دادند که درصدد برهم زدن انتخابات هستند
کرده است، با  ی انتخابات معرفی مورد نظر خود را برایداهای کاندزي نی عراق که وری نخست وزیعالو

 به یعالو.  توجهات را به خود جلب کردی به نوعی جنگمی در دادگاه جراییايمي شیاعالم محاکمه عل
 .  قرار داشته باشدزي دولت موقت ممکن است درمرکز توجهات نیعنوان مرکز اصل

خواست  انحراف در تحوالت وجادی ای خصمانه برایهاي رسد در جهت دهی که بنظر مییکای مجله آمرنیا
 از یگری کرده است، در بخش دی گذارهی کشورسرمانی دفاع اری چون وزی مردم عراق بر مزدورانتیاکثر
 عراق کپارچهی ف کرد و حزب ائتالکي گلوله خود را شلني مطلب اشاره داردکه شعالن روز گذشته اولنیا

 را رانی ایو. داده است ارائه یرانی ایستي است را محکوم کرد که لیستاني اهللا ستیکه منتسب به آ
 نی دی عراقجادی ای برارانی  ای هاخواست که در برابر تالش های دشمن عراق خواند و از عراقنينخست

 .  باشنداريساالرهوش
 رسد یبه نظر م:  است، نوشتعهي شی فردزي نی موضوع که عالونی با اشاره به امی تاییکای آمرمجله

 اهللا تی نفوذ آ،ی بودن عالوری عراق قرار دارند و نخست وزکپارچهی  چتر ائتالفری عراق در زانيعيتمام ش
 یی کمک هانيهمچن و هی شرکت درانتخابات ژانوی عراق و اعالم فتواعهي مردم شاني در میستانيس

 . داشته باشدیی به سزاري در عراق تاثانيعي آوردن شی رسد، در رای مرانیکه از ا
 ري تواند تاثیزمي نرانی درعراق، اانيعي با قدرت گرفتن شنکهیه به ا مقاله با اشارنی ازایگری بخش ددر

 آوردن ی است که راانيعي شیدای کاندني اولمي حکزیعبدالعز:  دهد، آورده استشیخود را در منطقه افزا
 . رسدی به نظر می قطعیو

 نی اد،یايود ب تصور به وجنی علما سبب شده است که ایباني عراق و پشتکپارجهی ائتالف ی ملتيموقع
  قدرت اد،ي حزب بر سر کار بنیاگر ا. دی را از آن خود نماتي ها را کنار زده و موقعی تواند سنیحزب م

 . ابدی ی مشی افزای در منطقه به طور قابل توجهني در کشور عراق و همچنانيعيش
 دی علما بانکهیر ا بی تهران مبندگاهی است و دکی به تهران نزدزي است که حزب الدعوه نی در حالنیا

 .   داردیادی داشته باشند، در آن نفوذ زیاسيقدرت س
 به ی تواند قدرت را به راحتی نفوذ دارد که می در عراق به قدررانی ا،ییکای مجله آمرنی نوشته ابه

 . دست آورد
  

  پارلمان منتخب عراق ني اولی کرس275 کسب ی نامزد براستیرقابت هفت هزار و دو
   ٢٠٠۴ دسامبر 17 - ١٣٨٣ آذر 27ه جمع
 از تي اقلی انتخابات در موعد مقرر و انصراف اکثر گروه های ملت عراق از برگزارتی اکثرتی وجود حمابا

 275 کسب ی از هفت هزار نامزد براشي بی انتخاباتستي انتخابات وارائه لقی تعویدرخواست برا
 . ند پردازی پارلمان منتخب عراق با هم به رقابت مني اولیکرس
 30 نامزد در انتخابات 7200 شامل ستي لکصدی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . انتخابات عراق شرکت خواهند کردیی اجرای عالاتي هیبر اساس آمار نهائ)  بهمن11 (هیژانو
 ی کرس275 کسب ی از احزاب مختلف برای ائتالفستي ل9 نامزد مستقل و 25 حزب، 66 اساس نی ابر
 . عراق با هم به رقابت خواهند پرداختخی مجلس منتخب در تارنياول
 دادن ی راطی شرانی شد شمار واجدعی دهندگان که در اکثر مناطق توزی مربوط به رای اساس فرم هابر
 . نفر اعالم شده است ونيلي م9/13

 ی از اجراشي تا دو روز پ خود را به مدت شش هفته وی مختلف مبارزات انتخاباتی هاانی و جراحزاب
 .ادامه خواهند داد)  بهمن9 (هی ژانو28 یعنیانتخابات 

 ستي ل9 ارائه شده ی هاستي لنيازب:  انتخابات عراق گفت یی اجرای عالاتي هیارسخنگوی ادیفر
 به صورت مستقل ثبت نام زي نتي شخص27 جداگانه ارائه کردند و ی هاستي حزب ل47 احزاب، یائتالف

 .کرده اند
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 240 موقت عراق شامل ری نخست وزی عالوادیمتعلق به ا ) عهيش (ی وفاق ملستي لی گفته وبه
جمله  از  نامزد70 شامل ی عدنان پاچه چیبرهبر)  مذهبیسن( مستقلینامزد، تجمع دمکرات ها

 به وني ، تجمع عراقی انرژری وزیی السامراهمی دولت موقت وای کنونیزی رربرنامهی الحافظ وزیمهد
 دفاع ریوز ) کي الئعهيش( نامزد از جمله حازم شعالن 80 جمهور موقت شامل سي رئاوري الی غازیرهبر

 . دولت موقت ارائه کرده است عی صناری وزیو حاجم الحسن
 شرکت ی عالوی به رهبری جنبش وفاق ملستي اعالم کرد تجمع مذکور در لوني تجمع عراقیسخنگو

 .ارائه کرده است مستقل ستي لکینکرده است و 
 ني انتخابات سالم و آزاد و تامی بر ضرورت برگزاراوري الی غازی به رهبروني ، تجمع عراقی گفته وبه
 . کندی مدي تاکیخی روند تارنی ها در ای عراقشتري مشارکت هرچه بی گسترده برانهيزم
 یی اجرای عالاتي و  هآغاز شده است)  آذر 25( دسامبر 15 از ی انتخاباتغاتي ذکر است ، تبلانیشا

 . دولت عراق است فهي امر وظنی ارای ندارد زیتي در مسائل امنی دخالتچيونظارت بر انتخابات ه
 نی ای های خود را انتخاب کنند ، کرسی مجلس ملندهی نما275 هی در انتخابات ماه ژانودی عراق بامردم

 ی و ترکمن بدست میحي، کرد، مس ی ، سنعهي اعم از شی که احزاب عراقییپارلمان بر اساس آرا
  .افتیآورند به آنها اختصاص خواهد 

 گزارش سازمان ملل درمورد انتخابات عراق
   ٢٠٠۴ دسامبر 17 - ١٣٨٣ آذر 27ه جمع

مقامات سازمان ملل معتقدند زمينه الزم براي برگزاري انتخابات عراق در اآثر مناطق اين آشور فراهم 
 .شده است

فراهم سازي مقدمات فني : مقامات سازمان ملل اعالم آردند,  الملل ايلنابه گزارش سرويس بين
 درصد از مراآز نام نويسي از راي 85برگزاري انتخابات پارلماني عراق طبق برنامه پيش مي رود و 

اما مشكالت امنيتي عراق مانع از نام نويسي از راي . دهندگان اين آشور درحال فعاليت هستند
 .ستان اين آشور شده استدهندگان در دو ا

در حالي آه نام نويسي از راي , مقامات سازمان ملل معتقدند, به گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس
به احتمال زياد شرايط براي , دهندگان در بسياري از مناطق عراق با مشكالتي مواجه شده است
چون فلوجه و الرمادي در آن   مبرگزاري انتخابات در استان االنبار در غرب شهر بغداد آه شهرهايي ه

 .مهيا نخواهد شد, واقعند
طبق گزارش سازمان ملل در شهر موصل واقع در شمال عراق نيز آه يكي ديگر از مناطق بحران زده 

 .مرآز نام نويسي از راي دهندگان ويران شده است, سني نشين عراق است
اتي مستقل عراق در حال بررسي يافتن آميته انتخاب, همچنين در اين گزارش سازمان ملل آمده است

 .راهي براي حل مشكالت انتخاباتي استان االنبار و نيز شهر موصل است
 مرآز نام نويسي از راي دهندگان 542از مجموع , ملل معتقدند  اما به رغم اين مشكالت مقامات سازمان

عمل آمده مردم عراق با هاي به    مرآز به خوبي در حال فعاليت هستند و طبق بررسي458در عراق 
اشتياق فراوان در روند نام نويسي شرآت آرده و با عالقه وافر در انتظار برگزاري انتخابات پارلماني 

 .عراق هستند
 هزار نامزد براي شرآت در اين 11 سازمان سياسي و 237به گفته مقامات سازمان ملل تاآنون بيش از 

 فهرست 77من جمله ,  فهرست از اسامي نامزدها400بيش از اند و نيز   انتخابات خود را معرفي آرده
 .براي انتخابات مجلس ملي عراق منتشر شده است

 9هاي اخذ راي درعراق بسيار آمتر از رقم پيش بيني شده يعني   طبق گزارش سازمان ملل شمار حوزه
 به سازمان ملل هم چنين قرار است سازمان بين المللي مهاجرت آه وابسته. هزار حوزه خواهد بود

نيست مقدمات الزم براي شرآت عراقيان مقيم خارج از اين آشور در انتخابات پارلماني اين آشور را 
 ميليون دالر براي اجراي اين طرح در نظر گرفته 92اي معادل   دولت موقت عراق نيز بودجه. فراهم آورد

 .است
 بهمن نام نويسي از 4 دي ماه تا 28نويه از هفدهم تا بيست و سوم ژا, سازمان ملل اعالم آرده است

, هلند, اردن, ايران, آلمان, فرانسه, مصر, دانمارك, آانادا, راي دهندگان عراقي مقيم آشورهاي استراليا
 .انگليس و آمريكا صورت خواهد گرفت, امارات متحده عربي, ترآيه, سوريه, سوئد

 275 انتخابات سراسري عراق براي انتخابات ) بهمن 11( ژانويه 30قرار است در تاريخ , گفتني است
 .عضو مجلس عراق اعضاي شوراهاي استاني و نيز اعضاي مجلس آردستان عراق برگزار شود

سازمان ملل نقشي اساسي در تشكيل آميسيون انتخاباتي عراق جهت نظارت بر نحوه برگزاري اين 
 900چنين اين سازمان اقدام به آموزش   هم. انتخابات و تهيه آيين نامه انتخابات عراق ايفا آرده است

 . هزار آارمند مراآز نام نويسي از راي دهندگان آرده است6مقام مسوول برگزاري انتخابات عراق و نيز 
وگو با مقامات آاخ سفيد در واشنگتن به سر   دبير آل سازمان ملل آه جهت ديدار و گفت" آوفي عنان"

سازمان ملل تمام تالش خود را خواهدآرد تا : خابات عراق گفتدر اظهار نظر درخصوص انت, برد  مي
اما مسووليت اصلي فراهم آردن شرايط مساعد براي . انتخابات عراق به بهترين نحو ممكن برگزار شود

برگزاري اين انتخابات و نيز آماده آردن فضاي سياسي و امنيتي عراق براي هر چه بهتر برگزار شدن اين 
 . دولت موقت عراق استانتخابات به عهده

در آستانه برگزاري انتخابات سراسري عراق , پيش از اين سازمان ملل اعالم آرده بود, گفتني است
اما اين سازمان . نيروهاي خود را در خارج از شهر بغداد و در شهرهاي بصره و اربيل مستقر خواهد آرد
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اين .  انتخاباتي به عراق اعزام خواهد آرد آارشناس25در حين برگزاري اين انتخابات تنها , اعالم آرد
آنان همواره مقامات . اظهارات مقامات سازمان ملل مخالفت مقامات آاخ سفيد را به همراه داشته است

 .اند  سازمان ملل را براي افزايش شمار نيروهايشان در عراق تحت فشار قرار داده
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر٢٧:  ايرانینامه هاهفته 
  ٢٠٠۴ دسامبر 17 - ١٣٨٣ آذر 27ه جمع:بی بی سی

سخنرانی دو هفته پيش محمد خاتمی، رئيس جمهوری در دانشگاه تهران، با واکنشهای متفاوتی رو به 
رو شده و بخشی از سخنان او در انتقاد از اصالح طلبان، با استقبال نشريات وابسته به محافظه کاران 

  .ه استمواجه شد
 است که در آن آخرين حضور خاتمی در اميد جوانعنوان گزارش هفتگی " جز اينم هنری نيست"

دانشگاه تلخ و شيرين توصيف شده، تلخ به خاطر پاره ای اهانتهايی که آقای خاتمی برای تن دادن به 
شده، و شيرين به برگزاری انتخابات مجلس هفتم و نيز پاره ای عقب نشينيهای آشکار ديگر با آن مواجه 

  .اين دليل که امکان گفتگوی انتقادی با مقام دوم کشور ميسر شده است
 آيا رئيس جمهوری که جانشين محمد خاتمی می شود تا اين اندازه ٨۴ آذر ١۶در : " نوشتهاميد جوان

  "شکيبا و دموکرات خواهد بود که به سخنان دانشجويان گوش فرا دهد؟
 آذر شايد پايان دردناک رئيس جمهوری بود که ديروز بيست ١۶:  نوشته نيز در عنوان اصلی خودصدا

  .ميليون نفر به او رأی دادند و امروز او را هو می کنند
 هشدار داده که بايد جلوی نفرت را گرفت زيرا اگر فيتله اين نفرت و خشم آتش بگيرد، صدانويسنده 

  .خدا می داند چه بر سر اين ملک و ملت خواهد آمد
 ٢٢آقای خاتمی روزگاری رئيس جمهور : رفتن خاتمی را آغاز دردسرهای تازه توصيف کرده و نوشته صدا

ميليونی بود و امروز عده ای از حاميان سابقش از رفتنش خوشحال می شوند، عده ای نيز دلتنگ او 
  .می شوند و عده بيشتر نيز هراسناک به آينده می نگرند

سخنان آقای خاتمی در انتقاد از اصالح طلبان را تحسين برانگيز ولی  ارگان انصار حزب اهللا، يالثارات
  .ديرهنگام توصيف کرده و از وی خواسته که عواقب انحراف ايدئولوژيک در جبهه اصالح را را جدی بگيرد

بهتر بود رئيس جمهور چند سال پيش، زمانی که رگه های نفوذ دشمن در بدنه : " نوشتهيالثارات
بی آشکار شده بود، چنين سخنانی بر زبان می آورد تا هزينه هايی که اين روند خطر اصالح طلبان بخو

  ".اک برای نظام و حتی برای دوم خرداديهای متعهد داشت تا حد امکان کاهش يابد
عده ای از مردم از انتخاب ديروزشان پشيمانند و بهتر است برای جلوگيری از : " نوشتهپرتو سخن

 خاتمی به جای انداختن گناه به گردن ديگران، به اشتباهات بزرگش اعتراف خراب شدن اوضاع، آقای
  ."کند و به جای طفره رفتن از همان مردمی که همواره از آنان دم می زند، عذرخواهی کند

انتقادات نشريات وابسته به محافظه کاران از جشنواره تئاتر ايران زمين که هفتم تا دوازدهم آذر ماه در 
  .ار شد، همچنان ادامه دارداهواز برگز

در اين : " ارگان حزب مؤتلفه اسالمی به نقل از محمدنبی حبيبی دبيرکل اين تشکل نوشتهشما
جشنواره به حقوق فرهنگی ملت تجاوز شده است و برگزار کنندگان اين نوع جشنواره ها همفکر 

  ".برگزارکنندگان جشن هنر شيراز قبل از انقالبند
 سال از انقالب اولين بار است ٢۶بعد از گذشت : "صار حزب اهللا به يالثارات گفتهمجتبی کشانی عضو ان

  ".که به اين فضاحت، خود دولت متصدی ترويج سکس و عريانی و بی بند و باری شده است
اين عضو انصار حزب اهللا تهديد کرده اگر برگزاری اين جشنواره ها ادامه يابد اين گروه عليه مسئولين 

د و دست اندرکاران جشنواره های ابتذال اقدام خواهد کرد و مسئوليت آن بر عهده وزارت وزارت ارشا
  .ارشاد غير اسالمی و وزارت کشور خواهد بود

 از وزارت ارشاد انتقاد کرده که به جای مقابله با مفاسد فرهنگی و اخالقی، برنامه ای پرتو سخن
 وضعيت نامناسب در برابر چشم نامحرمان به رقص تدارک ديده که عده ای از زنان با لباس بدن نما و

  .پرداخته اند
اين واقعه ننگی بزرگ بر پيشانی مسئوالن دولت : " در عنوان اصلی خود نوشتهعبرتهای عاشورا

  ".است و بايد هر چه زودتر برای پاک کردن آن اقدام کنند
 ترک مجلسی ساده که در آن بارها به خاطر: "اين نشريه به نقل از يکی از خوانندگان خود نوشته

  صدای غيرشرعی پخش می شده با نزديکان و اقوام بگوومگو داشته ام، چگونه مسئوالن دولتی در
مراسمی نشسته اند که روی کاباره های زمان شاه را سفيد کرده است؟ همه اين افراد بی دين بايد 

  ".بشدت مجازات شوند
در سرمقاله اين شماره وضعيت پرونده هسته ای و  ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران جمعه

پرونده هسته ای ايران نشانه تالش درخشان : "ادامه مذاکرات ايران با اروپا را بررسی کرده و نوشته
کارشناسان ايرانی و پژوهشگران است که به اهرمی در حقانيت خواسته های ايران تبديل شده 

  ."است
ن برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی را بی اهميت توصيف کرده  رد دوباره تقاضای ايراايران جمعه

  .و نوشته اين موضوع در کارگروه اقتصادی حل خواهد شد
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مسئوالن بايد در : ، ارگان اين تشکل گفتهجاممرتضی نبوی معاون جامعه اسالمی مهندسين به 
هسته ای و چرخه سوخت برخوردار مذاکرات هسته ای با قدرت برخورد کنند تا ايران از فناوری صلح آميز 

  .باشد
، مدت توقف غنی سازی هسته ای نبايد طوالنی باشد رسالتبه گفته آقای نبوی مديرمسئول روزنامه 

  . و جمهوری اسالمی بايد رسمًا به عضويت باشگاه هسته ای جهان در بيايد
له وزارت اطالعات ص به وسي.  از دستگيری جاسوس هسته ای ديگری به نام اصغرعبرتهای عاشورا

  .خبرداده است
در انتخابات رياست : " با آقای حسنی امام جمعه اروميه گفتگو کرده و به نقل از وی نوشتهاميدجوان

جمهوری بين هاشمی رفسنجانی و آيت اهللا مصباح يزدی مرددم، آقای رفسنجانی مثل آقای مصباح 
رفته درست کند و در عوض آقای مصباح هم يزدی نمی تواند معنويات را که دولت اصالحات از مردم گ

  ".نمی تواند مانند آقای رفسنجانی اقتصاد کشور را درست کند
 ياداشت اول خود را به شب يلدا اختصاص داده و اين سنت را يکی از بزرگترين و همشهری جمعه

رين نگاه ها و بياييد در طوالنی ترين شب سال محترمانه ت: "مهمترين ميراث ايرانيان خوانده و نوشته
  ". کالمها را به هم هديه دهيم و بکوشيم دلهای خود را به هم نزديک کنيم

 
  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
  حديث جدايي دين از سياست حديث باطلي است:دبيرکل نهضت آزادي ايران 

  ٢٠٠۴ دسامبر 17 - ١٣٨٣ آذر 27ه جمع
هايي مانند نسبت   بايد به پرسش,   براي حل مشكالت تاريخي ايران:   ن گفتدبيرآل نهضت آزادي ايرا

 . دين و قدرت و نهاد دين و نهاد حكومت پاسخي اساسي داد نه واآنش,   دين و سياست
 

جامعه ايران را در حال ,   ابراهيم يزدي در نشست ماهانه اعضاي نهضت آزادي  , "ايلنا" به گزارش خبرنگار
ران انتقال تاريخي دانست و با بيان اينكه انقالب مشروطه نسبت ميان سنت و مدرنيته را در گذراندن دو

, هنجارها و نهادهاي سنتي فرو ريخت , در اثر اين تغيير :   اظهار داشت, ايران به نفع مدرنيته تغيير داد
 . بنابراين مدتي طول مي آشد تا جامعه ايران درون خود به هنجارهاي جديدي برسد

وي سكوالريسم را نشات گرفته از تضاد تاريخي دو قدرت سياسي و ديني در دنيا دانست و خاطر 
 .در طول تاريخ، قدرت درني و قدرت سياسي با در آنار هم قرار داشته اند و يا در مقابل هم : نشان آرد

ور داشته است، ادامه يزدي با تصريح بر اينكه در ايران همواره در آنار پادشاه نماينده نهاد دين هم حض
به ندرت پادشاه در ايران تنهايي حكومت آرده و هر وقت هم آه نهاد دين با نهاد حكومت اختالف :   داد

 .اين نهاد حكومت بوده آه متضرر شده است نه نهاد دين , پيدا آرده
است، افراد چه وي با بيان اينكه ديدگاه ما جدايي نهاد دين از نهاد حكومت است و نه جدايي دين از سي

دين داشته باشند و چه نداشته باشند، با ديدگاهها و عقايد خود وارد عرصه اجتماعي و سياسي مي 
 . بنابراين حديث جدايي دين از سياست حديث باطلي است آه در هيچ آجاي دنيا سابقه ندارد,   شوند

تصريح   ,ر نهاد حكومت داشته باشددبيرآل نهضت آزادي ايران با بيان اينكه نبايد دين هيچ حق ويژه اي د
مشكالت جمهوري اسالمي از آن جا ناشي مي شود آه نهاد دين براي خود حق ويژه اي در نهاد :   آرد

 .حكومت قائل است
اين فعال ملي و مذهبي ديدگاه الئيك ها در نفي دين و ديدگاه عدم ورود دين به عرصه عمومي را 

 97در جامعه اي مثل ايران آه :  حكومت دانست و تصريح آرد واآنش هايي به تقابل تاريخي دين و
وقت از دموآراسي   آن  توان دين را از عرصه سياست حذف آرد و  نمي,   درصد مردم مسلمان هستند

 . سخن گفت
در زمان مشروطه براي رفع تعارض ميان نهاد دين و قدرت و تعيين نسبت اين دو :   يزدي خاطر نشان آرد

لسي ايجاد شد با اين شرط آه نبايد قانوني خالف دين تصويب آند، اين همان اقدامي است مج,   نهاد
آه مهندس بازرگان انجام داد و در پيش نويس قانون اساسي منظور آرد آه مجلس نبايد خالف دين 

 . اقدامي انجام دهد و اين اقدام پاسخي تاريخي است در ايران به تعارض ميان دين و قدرت 
نهضت آزادي نسبت ميان دين و سياست و دين و حكومت را سوالهاي اساسي دانست آه دبيرآل 

 .  مذهبي و روشنفكران ديني بايد پاسخي اساسي و آليدي به آن دهند-نيروهاي ملي 
وي با تصريح بر اينكه فرق ميان روشنفكر ديني و روشنفكر غير ديني اين است آه روشنفكر ديني هم 

روشنفكر ديني در هر جامعه اي به تناسب فرهنگ :    و هم دغدغه دين، ادامه داددغدغه جامعه را دارد
 . ديني آن جامعه رسالت خود را انجام مي دهد 
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